
Generalforsamling 2016 i DSFS 
Torsdag d. 24. november afholdt på Hotel Comwell i Kolding i forbindelse med årsmødet.

DSFS' regnskab

Generalforsamlingen valgte at følge denne dagsorden:
1.     Valg af dirigent
2.     Formandens beretning
3.     Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse
4.     Indkomne forslag til beslutning
5.     Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg til bestyrelsen:
Eskild Henneberg – ønsker ikke genvalg
Maria Plaschke – ønsker genvalg
Else Sværke Henriksen – ønsker genvalg
Kandidater til bestyrelsesvalget er:
Jonas Hedegaard Andersen, 1. Reservelæge ort. Kir. Hillerød Sygehus, nuværende suppleant til bestyrelsen
6.     Valg til suppleanter:
Der er ingen suppleanter på valg.
Kandidat til eventuel ledigbleven suppleant til bestyrelsen:
Mitra Sepehri, læge og PhD-studerende, Videncenter for Sårheling, BBH
7.     Der er ingen revisorer på valg
8.     Revisorsuppleant. Stillingen er ikke besat
9.     Eventuelt

Ad 1
Som dirigent valgtes Peter Giersing og som referent Jens Fonnesbech. Herefter konstaterede dirigenten, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten gav ordet videre til formanden for
hendes beretning.

Ad 2
Foreningen har nu 1075 medlemmer, en lille stigning fra tidligere. Fire ordinære bestyrelsesmøder og et møde med
industrien er afholdt.
Formanden rettede en stor tak til forretningsfører Ann Brockdorff, som er kommet godt ind i det store arbejde som
forretningsfører. Ligeledes takkede hun bladudvalget under ledelse af Bo Jørgensen for veludført arbejde.
Uddannelsesudvalget under ledelse af Else Sværke har stået for afholdelse af årsmøde og temamøde, og næste år
er det jubilæumsår. Her er det målet, at vi bliver 500 til fejring af jubilæet.
Vedr. det faglige arbejde nævnte Susan Bermark, at DSFS har et tæt samarbejde med det norske sårselskab NIFS,
som modtager vores blad. Lægerne i DSFS er medlem af de lægevidenskabelige selskaber og sygeplejerskerne er
med i DASYS. Vi er med til diabetessygeplejerskernes årsmøde ligesom vi har en plads i EWMA.
Formanden udtrykte håb om, at medlemmerne forsætter med at løfte arbejdet med at implementere den
telemedicinske opgave.
DSFS er af Sundhedsstyrelsen inviteret til arbejdet med at udforme en national retningslinie for behandling af
ødem i underekstremiteterne hos ældre. Den forventes at komme først på sommeren i 2017.
Formanden afsluttede sin beretning med at udtrykke håbet om, at DSFS vedbliver at fungere som  overordnet
paraply for leverandør af viden og uddannelse på sårområdet.

Ad 3
Annette Høgh gennemgik årsregnskabet, som viste et underskud i indtægterne, som skyldtes større udgifter til
bladvirksomheden (SÅR). Annonceindtægterne og abonnementssalget er også gået ned.
Fremstillingsomkostningerne , porto og fragt er steget, og det samme gælder driften af hjemmesiden. I alt var der
omkostninger på i alt 654.815 kr. , en stigning på omkring 115.000 kr. Det vil bestyrelsen arbejde på at ændre.
Kursusvirksomheden har et lille overskud. Det koster ca. en million at afholde årsmødet, men indtægterne fra
årsmøde og temamøde går nogenlunde op med udgifterne.
Foreningen kommer ud med et underskud på en kvart million, svarende til underskuddet på bladet Sår – et forhold
som Annette Høgh tilskrev tabet af grafiker Birgitte Clematide, et mistet provenu på annoncer og et kompliceret
økonomisk system. Men bladet Sår er vigtigt for foreningen udadtil, og DSFS er en sund forening, konstaterede
Annette Høgh.
Ved denne lejlighed præsenterede Annette og Bo den nye grafiker Sara Houmann.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4
Der var ikke indkommet forslag til beslutning

Ad 5
Der var tre på valg og ingen andre stillede op. Bestyrelsen indstillede at Jonas Hedegaard Andersen blev valgt til
den ledige plads, og dirigenten betragtede herefter Maria Plaschke, Else Sværke Henriksen og Jonas Hedegaard
Andersen som valgt.

Ad 6
Som suppleant valgtes Mitra Sepehri.

Ad  pkt. 7 og 8 var der ikke noget at tage stilling til

Ad 9
Under punktet Eventuelt blev det bemærket, at bladet kommer for sent til de norske abonnenter. Til det svarede
redaktøren Bo Jørgensen, at redaktionen nu har indhentet forsinkelsen. Redaktionen regner med at udkomme i
starten af januar med nr. 4 - helt efter planen for ikke at drukne i juletravlheden.
Husk også at ansøgnigsfristerne for legater ændres fordi årsmøde og temamøde fremskyndes. De nye
ansøgningsfrister vil fremgå af hjemmesiden, fortalte Ann Brockdorff.
Til sidst efterspurgte suppleant Metri Sepehri beskrivelser af patienthistorier og patientforløb. Jamen kom med



dem, så bringer vi dem, lød svaret fra redaktøren. Det ligger fint i forlængelse af et større fokus på livskvalitet –
politikerne har brug for at høre disse historier, og nye styringssystemer i sundhedsvæsenet vil også sætte mere
fokus på disse aspekter.
Som slut på generalforsamlingen hyldede Susan Bermark den afgående næstformand Eskild Henneberg for hans 
fine arbejde i bestyrelsen. Heldigvis fortsætter Eskild i uddannelsesudvalget.
Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen.
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